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Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Tone
Etternavn

Berghoff
Adresse

Runnivegen 46
Postnr.

2150
Poststed

Årnes
E-postadresse

tb@parat.com
Mobilnr.

41229192

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- områderegulering del av Runni, Årnes
Saksnr.

2019/185
Høringssvar

Hei! Først vil jeg beklage at mitt høringssvar ikke er så byråkratisk skrevet som deres varsel...

Fint at vårt område skal reguleres.  Vi har ingen gang/sykkelveg på denne siden av Runni, Det er mye
næringstrafikk langs veien vår, inkludert busser og lastebiler. Skolebarn fra denne siden av Runni, samt fra
Sagtomtene på andre siden, benytter Runnivegen som skolevei. Den optimale løsningen vill være om vi fikk en
gang/sykkelvei på samme side som næringsbyggene - fortsette fortauet som slutter ved Nes treningsstudio og helt
opp til Runni Ungdomsskole, med en trygg overgang der. Det er god plass der til å lage gang/sykkelvei. I tillegg
kunne mye av næringstrafikken benytte veien på andre siden av næringsbyggene og Runnibakken. Her kunne veiene
utbedres slik at all næringstrafikk kunne bruke den siden. Vi som bor rett ved bussgarasjen er ganske mye plaget av
støy derfra. Busser som står og varmer opp timer før avgang om vinteren. I tillegg kjører nesten alle bussene ut
Runnivegen, i stedet for å kjøre andre veien. Om man først skal lage gang/sykkelveg på den siden av Runnivenge,
var det fint om området ved bussgarasjen kunne gjerdes inn med et gjerde som stengte for støy. Vi håper kommunen
kommer frem til en god løsning for alle som holder til på Runni. Lykke til med arbeidet!

Vennlig hilsen oss i Runnivegen 46
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